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Ε Λ ΙΣ Α Β Ε Τ  Λ Ο Π Ο ΤΛ Ω Φ .

’Αξιωματικός τ ις 'Ρώσσος Λοπουλώφ καλούμενος εξωρί- 
σθη αδίκως είς Σιβηρίαν διά νά άπεράση τδ υπόλοιπον της 
ζωής αύτοΰ εις την πλέον άκατοίκητον επαρχίαν τοΰ τόπου 
εκείνου, λαμβάνω·; διά μισθόν 10 σκοΰδα προς διατροφήν τής 
συζύγου καί τής θυγατρός του.

Ή  μικρά Ελισάβετ, κόρη του, περετήρει με λύπην, ότι 
ο πατήρ της ήτο πολύ δυστυχής. Δεκατέσσαρα έτη ήτο έςε- 
ρημένος τής ελευθερίας του καί δέν ήδύνατο νά συνηθίση εις 
αύτήν τήν κατάστασιν.

Ή  Ελισάβετ συνέλαβε ιδέαν τινά παράξενο·;, συνάμα δέ 
καί γενναίαν δηλ: ν’ άπέλθη εις Πετρούπολη τήν πρωτεύ
ουσαν τής ‘Ρωσσίχς καί νά ζητήση παρά του αύτοκράτορος 
τήν ελευθερίαν τοΰ πχτρός της.’Αλλ’ ή ΙΙετρούπολις ήτο πολύ 
μακράν άπό τήν έρημον τής Σιβηρίας, καί ή ’Ελισάβετ δέν 
έγνώριζε κανένα εις αύτήν τήν πρωτεύουσαν, ούτε κανείς 
έφρόντιζε δι’ αυτούς.

Ή  ’Ελισάβετ δέν είχεν ειμή |ν σκοΰδον, καί έν τούτοις αυ
τή ή αξιοθαύμαστος Ουγάτηρ άφιερωθεϊσα είς τόν Θεόν άπε- 
φάσισε νά βάλη τήν ιδέαν της τούτην εις ενέργειαν.

Δέν έτόλμα κατά πρώτον νά όμιλήση περί αυτής είς τού 
πατέρα της, άλλ’ έπί τέλους λαβοΰσα τό Οάβρος του είπε.

κΠάτερ μου, σας παρακαλώ δότε μου τήν άδειαν ν’ άπέλ- 
» θω είς ΙΙετρούπολιν καί ζητήσω την χάριν παρά τοΰ αύ- 
» τοκράτορος· έχω ελπίδα, οτι ό Θεός θά εύδοκήση νά έπι- 
» τύχω αύτήν.»

Ό Αοπουλώφ άκούσας αύτήν τήν άπόφασιν τής θυγατρός 
του ήρχισε νά γέλα , καί λαβών αύτήν άπό τήν χεΐρχ τήν ώδή- 
γησεν είς τήν σύζυγόν του, ήτις ήτοίμαζε τόν δείπνον, καί
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τηΓ,ς ειπε.

Γυνή μου, καλά νέα ! ολαι μας αί δυστυχία', τελειώνουσι 
ιιλέον· ιδού εν μέγα υποκείμενον, τό όποιον λαμβάνει τόν 
κόπον νά μετχβή είς ΙΙετρούπολιν, καί έχει τήν καλλοσύνην 
νά λαλήση αυτοπροσώπως είς τον αύτοκράτορα. »

ίΘά έκαμνε καλλίτερα, εΐπεν ή  μήτηρ, νά κυττάζη τήν 
εργασία·; της, παρά νά μας διηγήται μύθους.»

Ά λλ ’ έπειτα παρατηρήσασα, ότι ή δυστυχής κόρη έκλαιε 
τήν έφίλησε, καί γελώσα τής είπε.

εΈ λα  σκούπισε αύτήν τήν τράπεζαν, καί έπειτα θά σκε- 
βθώμεν διά τήν έπίσκεψίν σου είς τόν αύτοκράτορα.»

Ή  ’Ελισάβετ βλέπουσα, οτι τήν εΐρωνεύοντο, δέν ¿τόλμησε 
αλέον νά κάμη λόγον περί τοΰ αντικειμένου τούτου, πάν
τοτε ομως έσκέπτετο, καί είς τάς προσευχάς τη ς έδέετο ε ίς 
τί-ν Θεόν νά εύδοκήσνι, ώστε νά συγκατάνευση διά τήν είς 
ΙΙετρούπολιν μετάβασίν της καί ό πατήρ της. Μετά παρέλευ- 
οιν τριών ετών (είχε τότε τό 18 έτος τής ηλικίας της) ή 
’Ελισάβετ άνενέωσε την παράκλησίν της· ό πατήρ καί ή μή- 
τηρ της άνεγνώρισαν, ότι τούς έλάλει σοβαρώς καί ¿προσπα
θούν νά τήν άποτρέψωσι διά θωπευμάτων. ’Εν τούτοις τούς 
επαρχ/άλεσε τόσον, ώστε επί τέλους ενέδωκαν.

Ή  ’Ελισάβετ λαβοΰσα τήν ευχήν τών γονέων της άνε- 
χώρησε.

Δέν είχε μεθ’ αυτής ειμή έξ φράγκα καί ήτο μόνη, αλλά 
■ό γεννχϊον θάρρος καί ή πίστις πρός τόν Θεόν τήν έκαμον 
νά περιφρονη τά πάντα.

Ίίγνόει εντελώς τήν οδόν, τήν οποίαν έπρεπε νά άκολου- 
θήση, καί όταν ήρώτα τήν είς ΙΙετρούπολιν άγουσαν, ήτις 
νττο τόσον μακράν, ένόμιζον ότι ήτο μωρά, καί ήρχιζαν νά 
γελώσιν. Ούτω δέ συχνάκις έχανε τήν όδόν, ώστε τό ταξει- 
οιον αύτής κατέστη διπλάσιο ;.
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Πολλάκις οί διαβάται τήν άπεδίωκον και τής έδιδον αδί
κους επωνυμίας, άλλ’ αυτή χωρίς να άποκρίνηται άπεμακρό- 
νετο κλαίουσα, καί συχνά οί ίδιοι, οίτινες τήν έκακομετα- 
χειρίζοντο έσυγκινοΰντο άπό τα δάκρυα της, τήν έφώναζον, 
καί τής έδείκνυον τήν οδόν.

'Εσπέραν τινά τήν κατέλαβε μία μεγάλη καταιγίς, κατά 
τήν οποίαν ευρε καταφύγιου επάνω εις Ιν δένδρον.

Ή  δυστυχής κόρη άπέρασεν δλην τήν νύκτα εκτεθειμένη είς 
τήν βροχήν* τήν δέ επαύριον άνθρωποί τινες διαβαίνοντες 
έκείθεν ευρον αυτήν ημιθανή από τό ψΰχος καί από τήν πεί
ναν, καί έσπευσαν εύθύς νά τήν προσλάβωσιν εις τήν άμα
ξαν των, καί νά τήν μεταφέρωσιν εις μίαν έπαυλιν, της ο
ποίας οί κάτοικοι τήν όπεδέχθησαν καί τήν έπεριποιήθησαν 
ημέρας τινάς μέχρις ου άνέλαβεν, ώστε νά δύναται νά περι- 
πατή.

Ά λλην τινά ημέραν διαβαίνουσα μέρος τ ι σκεπασμένον 
άπό πάγους έχάθη* άφοΰ δέ περιεπλανήθη είς πολλά μέρη, 
έφθασε καί είς άκατοίκητον τόπον νυκτός δέ έπελθοόσης άν
θρωποί τινες έξήλθον του δάσους καί έπλησίασαν έρωτών- 
τές την άποτόμως τί έζήτει έκεΐ. Ή  Ελισάβετ τους άπεκρί- 
θη μέ φωνήν τρέμουσαν «Έρχομαι άπό τήν Σιβηρίαν, καί 
υπάγω είς τήν Πετρούπολη, διά νά ζητήσω παρά του αύτο- 
κράτορος νά οώστ, τήν ελευθερίαν είς τον πατέρα μου.

Οί άνθρωποι άκούσαντες ταΰτα έξεπλάγησαν καί ήθέλη- 
σαν νά μάθωσι τί χρηματικόν ποσόν έφερε μεθ’ έαυτής πρός 
έπιχείρησιν μιας τόσον μεγάλης οδοιπορίας. 'Όταν δέ τούς 
έδειξε τά 5 φράγκα τόσον έξεπλάγησαν, ώστε όχι μόνον δέν 
τήν έβλαψαν, άλλά καί τής έδωκαν καί τροφάς, καί τής έδει
ξαν καί τον δρόμον, τον όποιον έπρεπε νά άκολουθήστ)·

Ημέρας τινάς πριν φθάτρ είς Μόσχαν ή δυστυχής Έλι-
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σάβετ ήοχισε νά στερήται έξ όλων τά σανδάλια της έσχί 
σθησαν, τά φορέματά της επίσης, καί τό ψΰχος καθίστατο 
ΰπερβολικώτατον. Πόσους κινδύνους υπέφερεν ή γενναία αυτη 
κόρη, καί έν τούτοις ήτο πάντοτε γενναία, καί μέ πρόσωπον 

όν εναπόθετε τάς ελπίδας της είς τον Θεόν, καί ή ελπίς 
αυτη τής έδιδε τό θάρρος νά υποφέρω τά πάντα.

Καθ’ οδόν έφιλοξενήθη είς Ιν μοναστήριον, τοΰ οποίου ή 
Ηγούμενη τής έδωκε μίαν επιστολήν είς κυρίαν τινά, ήτις 
κατωκει είς Μόσχαν, καί μίαν άλλην είς έτέραν, ήτις κατω- 
κει είς Πετροόπολιν. Φθάσασα είς Μόσχαν ή κυρία, είς τήν 
οποίαν ή Ελισάβετ ένεχείρισε τήν επιστολήν, τήν έδέχθη 
καλώς καί τής έδωκε φορέματα καί σανδάλια νέα, καί έκεΐ- 
θεν έςηκολούθησε πάλιν τον δρόμον της, έως ου έφθασε τέ
λος είς Πετροόπολιν ύστερον άπό 18 μήνας, άφ’ οτου άνε- 
χώρησεν άπό τήν Σιβηρίαν.

Άφοΰ έφθασεν είς Πετροόπολιν ένεχείρισε τήν έτέραν ε
πιστολήν είς τήν κυρίαν, ήτις τήν έδέχθη μέ πολλήν καλ- 
λοσόνην, καί τής έπέτρεψε νά κατοικήστ, είς τήν οικίαν της.

Ά λλά  πώς νά παρουσιασθή είς τον αύτοκράτορα; τοΰ το 
ήτο δυσκολώτερον, άφ’ όσα έως τότε είχεν ένεργήσει* ότε ή 
’Ελισάβετ έπαρουσιάσθη είς τήν θύραν τών άνακτόρων καί 
έζήτησε άπό τούς στρατιώτας νά ίδή τον αύτοκράτορα, ήρ- 
χισαν εκείνοι νά γελώσι, καί ή δυστυχής Ελισάβετ ήναγ- 
κάσθη νά άποσυρθή μέ όχι μικράν περιφρόνησιν.

Δύο μήνες εΐχον παρέλθει καί ή Ελισάβετ περιεπλανάτα 
άσκόπως καί ματαίως* τέλος εις άνθρωπος έλεήμων έλάλησε 
οι’ αυτήν είς τήν σύζυγον ενός άξιωματικοΰ, ήτις έγνώριζε 
τήν σύζυγον τοΰ ύπασπιστοΰ τής αύτοκρατορίσσης, καί τήν 
παρεκάλεσε νά καθικετεύσει έ σύζυγος αύτής τήν αυτοκρα
τόρισσαν διά νά τής δώση ενός λεπτοΰ τής ώρας άκρόασιν.
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Ή  σύζυγος του υπασπιστού συνήνεσε, και ή Ελισάβετ έπα- 
ρουσιάσθη εις αυτήν, καί της έδιηγήθη την Ιστορίαν της. Ή  κυ
ρία συγκινηθεΐσα ά-ο την γενναιότητα τής Ελισάβετ της είπε.

κ Είσαι εξαίρετος κόρη, ό Θεός, όστις σε έπροστάτευσε 
μέχρι τουδε, δεν θά σε έγκαταλίπτ]· θα μεταχειρισθώ ίσως 
τον σύζυγόν μου όργανον διά νά έπιτύχγς. Την στιγμήν ε
κείνην έφθασε καί ό σύζυγός της, όστις μάθουν τά κατά την 
κόρην, ΰπεσχέθη νά λαλήσγ εις την αυτοκρατόρισσαν εντός 
τής ημέρας. Παρεκάλεσε δε την Ελισάβετ νά προγευμα- 
τήσ7) εις την οικίαν του καί έπειτα μετέβη εις τά ανάκτορα.

Ή  αυτοκρατόρισσα έπρόσταξε νά παρουσιασθή ή Ελισά
βετ την ιδίαν εσπέραν εις τάς 6 ώρας. Ή  δυστυχής κόρη 
δεν έπερίμενε τοιαύτην ευτυχίαν, καί εύθυς άφοΰ ήκουσε τήν 
εΐδησιν ταύτην ώχοίασε, καί παρ’ ολίγον νά λειποθυμήσνγ 
άναλαβοΰσα δε τάς δυνάμεις της ύψωσε τους οφθαλμούς 
της εις τον ουρανόν καί είπε· « Θεέ μου ! δεν αφιέρωσα λοι
πόν ματαίως τάς ελπίδας μου εις σέ ! »

Έπειτα έφίλησε τάς χεϊρας τής συζύγου του ύπασπιστοΰ 
καί κατέβρεξεν αΰτάς μέ δάκρυα.

'ίο  εσπέρας έ υπασπιστής τήν ώδήγησεν είς τά ανάκτορα· 
ή δε αυτοκρατόρισσα έδέχθη τήν δυστυχή κόρην μ,ε πολλήν 
καλλοσύνην, καί τήν ήρώτησε περί όλων των περιστάσεων 
της ιστορίας της.

κ Ά  ! Μεγαλειοτάτη, είπε εις τήν αυτοκρατόρισσαν, ό 
πατήρ μου είναι αθώος, δεν ζητώ άλλην χάριν παρά νά τόν 
δικαιώσωσιν. »

ΤΙ αύτοκρατόρισσα μόλις ήδυνήθη νά κράτηση τά δά
κρυα, έπήνεσε τό θάρρος καί τήν υιϊκήν στοργήν της καί τής 
έδωκε εκατόν χρυσά νομίσματα διά τάς άνάγκας της καί τήν 
παρήγγειλε νά περιμένγ τήν χάριν του πατρός της.
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Ή Ελισάβετ ήτο τόσον ευγνώμων καί τόσον ευτυχής 
την στιγμήν εκείνην, ώστε δεν ήδυνήθη νά ευχαρίστησή τήν 
αυτοκρατόρισσαν, παρά διά δακρύων. Ό αύτοκράτωρ εις τήν 
αϊτησιν τής αύτοκρατοοίσσης έπρόσταξε τήν άνάκλησιν του 
διατάγματος τής εξορίας, καί ούτως ο Αοπουλώφ ήλευ- 
θεοώθη.

Ή άθωότης του Λοπουλώφ άνεγνωρίσθη, καί ό αύτοκρά
τωρ του εδωκε μεγάλον μισθόν πρός διατήρησιν τής συζύ
γου του καί τής θυγατρός του.

Μεταφραοθεν i x  του Γ αλλικού.

Ο Λ Ί Τ Κ Α  Χ Ρ Τ Σ Ο Σ Π Α Θ Η .

1 ! ΖΟ ΥΜ Α, Η Α Ν Α Κ λΛ Υ Ί ΊΣ  ΤΗΧ ΚΠΥΝΑΧ.

K t r p a . l a i o r  ϊ .

(Σ υνέχεια κ α ί τέλος.)

’Εσήμαινεν ήδη μεσημβρία ! . . . Κατά τήν στιγμήν «κείνην, ό 
Μιρβάν καί ή Ζουμά πεζοί κα ί άλισοδεμένοί έ'ήρχαντο έκ τοΟ δε
σμωτηρίου, διά νά ΰποστώσι τόν θάνατον. Ί ΐ  Ζουμά μόλις δυνα
μίτη νά περιπατή έστηρίζετο ei; τον βραχίονα ΐερέως τινός, καί 
ώδηγείτο ϋπό δύο στρατιωτών άπειρον δε πλήθος λαού συνεθλίβετο 
διά νά τήν ίδη. Αύτή δέ εν τώ μέσω τοΟ πλήθους εκείνου παρατη- 
ρήσασα τόν ’Αζάν κρατοΟντα είς τάς άγκάλας του τό τέκνον της, 
ί&βαλε κραυγήν σπαρακτικήν, κραυγήν μητρικήν, ή όποια άντή- 
/.ησεν έως είς τό βάθος ολων τών καρδιών. Παρευθύς δέ άναλαβοΰ’ α 
τάς δυνάμεις της άπεσπάσθη άπό τάς χεϊρας τού ιερέως κα ί τών 
στρατιωτών καί ώρμησε πρός τόν ’Α ζά ν  ή δυστυχής διδουσα είς 
τόν υιόν της τόν τελευταίου μητρικόν ασπασμόν δέν ήδυνήθη νά 
αραττ,τη τά δάκρυα. « Ζουμά, τής είπε χαμηλοφώνως ό 'Α ζά ν  έχε 
**Ρ·ος, ϋ θάνατό: σου δέν Οά μείνη άνεκδίκητος.— Διόλου εκδικησις 1
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άπεκρίθη ή Ζουμά. 'Ω  ! εάν ήδυνάμην νά σώσω τήν άντιβασί· 
λισσαν;! . . .

Δεν ήδυνήθη νά είπή περισσότερα, κα ί οι στρατιώται ελθόντες 
παρελαβον αυτήν όσε δε άπέσπασαν τό τέκνον άπό τ ά ς  άγκάλι; 
της ένόμισεν, ό τ ι  ήθελεν]έκπνεύσει· μόνον κατά τήν σ τ ιγ μ ή ν  ¿κεί
νην τής έφάνη, οτι ¿θυσίαζε την ζωήν της 1

Επανέλαβον λοιπόν τον δρόμον, καί ήδη ήταν μακράν τής πυ
ράς τριακόσια περίπου γήρατα. Τότε δε πένθιμος σάλπιγζ ανήγ
γειλε τήν πλησίχσιν των θυμάτων κα ί έβαλον πΟρ εις τήν πυράν. 
'Εμβήκαν εϊς’ ρίαν δενδροατιχίαν πλατάνων, εις το άκρον τής όποιας 
έφαίνετο ή όλεθρία πυρά, τής όποιας α ί φλόγες άνυψοΟντο Ιως ιί; 
τά  νέφη. Εις τήν θέαν ταύτην ή Ζουρά άνετριχίασεν εκ φρίκης· ή 
ένθύμησις τού συζύγου κα ί τοΟ υίοΟ της τήν έζύπνισαν άπό τήν 
νάρκωσιν δεν έσυλλογίζετο πλέον ούδεν άλλο, παρά τήν πρόχειρέ- 
νην καταστροφήν, ¿καί έβλεπε μονον άναπόφευκτον τόν θάνατον, χαί 
ύπό θέαν φοβερωτάτην α ί δυνάμεις της τήν έγκατέλιπον, τό παγω- 
μένον α ίμα  δέν ¿κυκλοφορεί εις τάς φλέβας της, κα ί τό πρόσωπό» 
της ¿σκεπάζετο μέ θανάτου ώγρότητα' ρωρίς δε νά χάση τάς αι
σθήσεις της έπεσεν εις τάς χειρας τοΟ ιερέως, όστις ένεθάρρυνεν αυ
τήν μυστικώς καί τήν διήγειρεν εις μετάνοιαν.

« Ζουμά, τής ειπεν ό Μιρβάν, ό θάνατος ήμων δέν θά ηναι διό
λου οδυνηρός' παρατήρησον τάς σ ισ τ ρ ο γ ά ς  αύτοΟ τοΟ καπνοΟ, 6* 
πνιγώμεν διά μ ια ς  εντός αύτοΟ — "Ω ! άπεκρίθη ή Ζουμά μέ φω
νήν έκλείπουσαν, δέν βλέπω παρά μόνον πυρ . . . .  μόνον φλόγας»

'Εν τούτοις ¿προχωρούν, καί εις έκαστον βήμα ή Ζουμά ¿πλη
σίαζε·/ εις τήν τελευταία·/ της στιγμήν, άορατος δε τρομος τήν κ*- 
τελάμβανεν ί τ ι  μάλλον' ήδη διεκρίνοντο οί 'Ινδοί κατηφεϊς καί έκπε- 
πληγμένοι, τοποθετημένοι δέ ολόγυρα εις τήν πυράν καί κρατούντες, 
ώς σημεϊον πένθους, κλάδον κυπαρίσσου’ ή δε 'Ισπανική φρουρά ει- 
χεν αυτούς περικυκλωμένους" αίφνης άκούονται κραυγαί μακρόθεν" 
ίππεύς τ ις παρουσιάζεται τρεχων άκράτητος καί κράζων α -τα- 
θήτε! σταθήτε ! ή άντιβασίλισσα τό δ ιατάττει' έρχεται κατόπι/
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μου. »  Τούς λόγους τούτους άκούσαντες έστάθησαν^ ή δέ Ζουμά ένώ- 
σασα τάς χείρας έζήτει βοήθειαν άπό τόν ουρανόν άλλά ή ψυχή 
της κατεχο'μένη ύπό τού τρόμου δέν ήδύνατο άκόμη νά άναλάβη 
ελπίδα’ επ ί τέλους βλέπει τό φορείον τής άντιβασιλίσσης, καί τούς 
βαστάζοντας αυτό παρακινούμενους ύπ' αυτής κα ί σπεύδοντας τό 
βάδισμά των· φθάσαντες δέ μετ ' ολίγον, έστάθησαν πλησίον αύτών.

Κα ί ή μ:ν Ισπανική φρουρά τρέχει καί τοποθετείται ολόγυρα εις



τήν άντιβασίλιβσαν* οΐ δέ ’Ινδοί πλησιάζουσι, χα ί σχηματίζουσιν 
•ημικύκλιον έμπροσθεν αυτής. Τότε ή άντιβασίλισσα αποκαλύπτει 
τό ο’ιχρόν χα ί μαραμένον πρόσωπό'/ της. αλλά πλήρες γλυκήτητος 
κα ί θέλγητρων καί λέγει. « Δέν έχω τό ευτυχές δικαίωμα νά δίδω 
χάριτας, άλλ ’ ε ίμ α ι 3εβαία. ο τ ι θά επιτύχω ταύτην διά τής άγαθό- 
τητος τοΰ άντιβασιλέως. ’Εν τούτοις λαμβάνω ύπό τήν προστασίαν 
μου χαί ύπό τήν ΰτερχσπισίν μου τούς δύο τούτους δυστυχείς- συν- 
τοίψατε τά  δεσμά των, κα ί σβέσχτε τήν τοομεράν ταύτην πυράν, 
ή  όποια ποτέ δέν ήΟελεν άναφθή, έάν έγνώριζον τοΟτο.

ΤαΟτα άκούσαντες οι ’Ινδοί, έρόιψαν άπό τάς χειράς τιον τούς εκ 
κυπαρίσσου κλάδους, κα ί ό άήρ άντήχησεν άπό τάς φωνά; των 
ταύτας· β Ζήτω ή άντιβασίλισσα ! » 'Ο  Ξιμέω όρμήσας έκτος τών 
τάξεων άνέκραξε- α Ναι. 6ά ζήση.» *Η Ζουμά γονυπετήσασα ειπεν, 
« Θεέ παντοδύναμε, τελείωσον τό έργον σου! »

Τ ί δέ άντιβασίλισσα προσεκάλεσε τήν Ζουμάν κα ί τόν Μιρβάν 
νά τήν άκολουθήσωσι* χα ί άφοϋ τούς έτοποθέτησε πλ.ησίον είς τό 
φορείόν της επανήλθε τοιουτοτρόπως είς τό παλάτιον παρακολου- 
Οουμένη άπό άπειρον πλήθος, τό όποιον τήν ηύλο’γει μ ετ ’ ένθου- 
σιασμοΟ διά τήν επιείκειαν κα ί αγαθότητά της. Εύθύς άφοΟ έφθα- 
σεν είς τό παλάτιον κατεκλίνθη είς τήν κλίνην κα ί έπρόσταξε 
τούς δύο συζύγους νά πλησιάσωσιν. Τ ί χίνησις, ό κόπος, ή συγκί- 
νησις, τήν όποιαν ήσδάνθη, τόσον παρέλυσαν τάς δυνάμεις της, ώστε 
ένόμισεν, ότι έπλ.ησίασε τό τέλος της’ ήπλωσε τήν μ ίαν  χειρά της 
είς τόν Μιρβάν κα ί τήν άλλην είς τήν Ζουμάν, τάς όποια; ούτοι ήρ- 
παξαν γονατιστί κα ί τάς έβρεξαν μέ δάκρυα.

’Η Βεατρίς μή δυναμένη νά όποφέρη τοσοΟτον κατασπαρακτικήν 
εικόνα ήθέλ.ησεν, ώστε οΐ δύο ‘Ινδοί νά έλθωσι κα ί μείνωσιν εις τόν 
πλησίον θάλαμον, ιι Οχ ι, όχι, ειπεν ή άντιβασίλισσα, εγώ άναδέ- 
χομα ι αυτούς, έγώ θέλω λαλήσει ύπέρ αύςών, ενώπιον τού άνωτά- 
του κριτού, οστι; θέλει μάς κρίνει όλους ! ’Αφήσατε τους έδώ, αύ- 
τοί Οέλουσι μου άνοίςει τάς πύλας τοΟ ούρανοΟ !

—  .Μέγιστε Θεέ. ειπεν ή Βεατρίς. νά σέ (-λέπω εις τάς χειρ»·»
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ίων τεράτων τούτων, τά  όποια σέ έφαρμάκευσαν!— Κα ί ποΟ δύναμαι 
νά εΰρίσκωμαι κάλλιον ; έπανέλαβεν ή άντιβασίλισσα. ‘Η μόνη θέα 
τών δυστυχών τούτων, τούς όποιους συγχωρώ, κα ί τού; όποιους σώζω 
άπό αίσθημα θρησκευτικόν, διαχύνει είς τήν ψυχήν μου τήν γαλή - 

ντ,ν καί τήν άταραξίαν τής συνειδήσεως.
—  ’Π εύεργέτριά μου ! ειπεν ή Ζουμά πνιγομένη είς λυγμούς· 

ίέν ό ούρανο; έπρόδωσε τήν τελευταίαν μου ελπίδα, θά ίδωμεν, έάν 
ή δυστυχής Ζονμά σέ ήγάπα ! 'Ο χ ι δέν θέλ.ω δυνηθή νά ζήσω κατό- 

*ιν σοΟ!
Οϊ λόγοι ούτοι έκαμον τήν Βεατρίδα ν’ άνατριχιάση. « Κακούρ

γος υποκρισία, άνέκραξεν αυτη. »
—  Μή τούς υβρίζεις διόλου άντέκοψεν ή κόμισσα, διότι μετα

νοήσω κύτταξε πώς τσέχουσι τά δάκρυα των ! . . . Ζουμά, έξηκο- 
Ιούθησεν αυτη, σύ τής όποιας τό θελ.κτικόν πρόσωπον έφανέρωνεν ού- 
ρινίαν ψυχήν, ού τήν οποίαν τοσοΟτον ήγάπησα, δύναμαι νά διατη
ρήσω κατά σοΟ τήν έλ,αχίστην μ νησ ικακ ίανΘ εω ρώ  κα ί τούς δύο 
σας ώς όργανα αιωνίου ευδαιμονίας· σάς συγχωρώ έξ ολης καρδίας· 
δύνασθε νά προσέλθητε είς τήν θρησκείαν μέ τήν αύτήν ειλικρίνειαν!

’II Ζουμά έκτος έαυτής έμελλε νά λαλήση κα ί σχεδόν ν’ άνακα- 
λύψη μέρος τοΟ μυστικοΟ, τό όποιον τήν έπεβάρυνεν έτι περισσό- 
«ρον τώρα, ή όταν έμελλε νά ύπερασπισθή τήν ζωήν της- άλλ ’ ό 

Μιρβάν προλαβύν αύτήν, είπε.
α Ζουμά, άς διατηρώμεν πάντοτε σιωπήν ή φωνή τής άντιβασι- 

λίσση; θέλει κχταβιβάσει τήν άλήθειαν έκ  τοΟ ούρανοΟ- άς έμπ ι- 
σηυθώμεν είς τόν Θεόν, τόν όποιον αύτή επ ικαλείτα ι ! Θά σώση 
ιάς πολυτίμους ημέρας της, κα ί ημείς Οέλομεν δικαιωθή άμφότεροι.»

Α ί λέξεις αύται άνηγγέλθησαν με τόνον φωνής τοσοΟτον άληθι- 
«ν, μέ ύφος τοσοΟτον δημοτελές, ώστε κα ί αύτή ή Βεατρίς έξε- 
*λάγη. Τ ί άντιβασίλισσα έξήτασε τόν Μιρβάν, άλλ ' είς μάτην. Τήν 
πβρεκάλ.εσε θεομώς νά μή τον στενόχωρη, κα ί έπί δύο ώρας έεύ- 
λ«ξε ίσχυρογνώμονα σιωπήν.
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Κ ΐ(ρ ΰ .Ι α ιο Υ  ί '.

'Η άντιβασίλισσα είχε στείλει ταχυδρόμον διά νά ειδοποίηση τόν 
κόμητα περί τοΟ τ ί έπραξε, κα ί διά νά έπανέλθη ταχέως. ’Απορού
σα δε διατί δέν ε ίχε  φθάσει ακόμη, έστειλε καί άλλον ταχυδρόμον, 
ά λλ ’ αίφνης θόρυβος παράδοξος ήκούσθη εϊ; τήν αύλήν τού παλα
τιού, ό όποιος όμως άνήγγελλεν ευθυμίαν. Μ ετ’ ολίγον ή κόμησσα 
διακρίνασα τήν φωνήν τού άντιβασιλέως έπρόσταξε ν’ άνοίξωσι τήν 
Ούραν κράζουσα' «χάρις, χάρ ις είς τούς ένοχους!»

—  Ουτοι είνα ι σωτήρές σου ! » άπεκρίθη ό άντιβασιλεύς, εισερ
χόμενος είς τόν θάλαμον. Κ α ί οί μέν άλλο ι όλοι έμειναν ώς άπο· 
λιθωμένοι άκοϋσαντες ταύτα, ή δέ Ζουμά ίδοΟσα τόν αντιβασιλέα 
κρατούντα είς τάς άγκάλας του τό τέκνον της έξέβαλε κραυγήν 
χαράς, κα ί λαβών αυτό είς τάς άγκάλας της κατησπάζετο μέ α
πληστίαν. ’Ο Ξιμέω πλησιάσας πρός τόν Μιρβάν, κα ί άπευθύνα; 
πρός αυτόν τόν λόγον ε ίπε' «Αύνασαι νά λαλήσης τώρα μέ τήν συγ- 
κατάθεσιν όλων τών Ινδών, τό μυστικόν άνεκαλ.ύφθη.'Ολοι έλάβομεν 
σκόνην ενώπιον τού άντιβασιλέως, έ όποιος έλαβεν επίσης προτοΟ 
νά έλθη έδώ. »

Ταύτα άκούσασα ή Ζουμά καί παραφερομένη υπό χαράς, σφίγ
γει είς τά; άγκάλας της τό παιδίον κα ί ευχαριστεί τόν Θεόν ό 
Μιρβάν έναγκαλίζεται τόν πατέρα του' ή άντιβασίλισσα έρωτά μ')· 
ρίας ερωτήσεις συγχρόνως, κα ί ό βασιλεύς λαμβάνει τόν λόγον καί 
δ ιηγε ίτα ι συντόμως παν ο,τι οί Ινδοί τού έφανέρωσαν. ι  Μεγάλο· 
δύναμε Θεέ ! άνέκραξεν ή κόμησσα ρίπτουσα τούς βραχίονας της 
είς τόν λαιμόν τής Ζουμά;, τό αγγελικόν τούτο πλάσμα έθυσια· 
ζετο δι’ εμέ κα ί έμελλον νά τό καύσωσι! Κ α ί ενώ αύτή έπραττε 
τοσούτον έξοχον καί γοητευτικήν πράξιν, τήν έκατηγόροονδιά τοιοΟ· 
τον έγκλημα ! »

— Καί οί τρόμοι τού γενναίου τούτου ζεύγους, είπεν ό άντιβα- 
σιλεύ; διά τήν ζωήν του τέκνου των, τούς έκαμαν νά ύποφέρωσι μ! 
ακατανίκητου σταθ:ρότητα τό αίσχος, τό όνειδος καί τήν θέαν φρ!" 
κτοΰ θανάτου.
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—  νΑ  ! είπεν ή Ζουμά, ή άντιβασίλισσα έκαμε περισσότερον ! 
Αιότι, ένώ μάς ένόμιζε τέρατα αχαριστίας κα ί κακουργίας, κα ί τούς 
αιτίους τών θλίψεών της, μάς έπροστάτευσε, μάς ήλευθέρωσε, κα ι 
μάς περιεμάζευσε ' . . . . .

—  Κα ί αύτή καί σύ έπανέλαβεν ό άντιβασιλεύς θα λάβητε τήν 
ανταμοιβήν τοιαύτης αρετής, μέλλεις νά τήν θεραπεύσεις ! . . . Ιδού 
δύο δόσεις άπό τήν ευεργετικήν σκόνην, τήν μ ίαν διά σέ κα ί τήν 
άλλην διά τήν άντιβασίλισσαν.

Ταύτα είπών ό άντιβασιλεύς, χύνει ό ίδιος τήν χ Ι υ υ λ υ  είς δύο 
εοτήρια' ή Ζουμά έπιε πρώτη, κα ί ή άντιβασίλισσα έλαβεν έκ τής 
χειρός του τό σωτήριον έκείνο ποτόν. "Απαντες έβυθίσθησαν είς δά- 
χρυα. ' ί ΐ  άντιβασίλισσα έμψυχωθεϊσα ήδη εκ τής χαράς κα ί τής 
«λπίδος, έλάμβανε μετά μεγάλης εύχαριστήσεως τά  θωπεύματα 
Τής Βεατρίδος κα ί τής ευτυχούς Ζουμάς· έζήτησε τό παιδίον τής 
Ζοομάς, τά έχάδευσε έπί πολλήν ώραν κα ί ΰπεσχέθη, ότι εις τό 
ίξής θά έπροστάτευεν αύτό ώς άλλη μήτηρ.

ΗΒεατρίς κα ί όλαι α ί λο ιπαί'Ισπανίδες περιεκύκλωσαν τήν Ζου
μάν, δέν εχόρταινον νά τήν θεωρώσι κα ί νά τήν θαυμάζωσιν. *Η Βεα- 
τρίς μάλιστα μέ μεγάλην συγκίνησιν τής ¿φίλησε τήν ευεργετικήν 
εκείνην χειρ«, τήν όποιαν έκατηγόρησαν, ότι έπραξεν έγκλημα, κα ί 
εντω μέσω τού ένθουσιασμοΰ τούτου ό άντιβασιλεύς έλαβε τόν Μ ιρ- 
θάν καί τήν Ζουμάν άπό τάς χεϊρας κα ί όδηγήσας αυτούς είς ένα 
εξώστην, βλέποντα πρός μεγάλην τινά οδόν, ή όποια ήτο γεμάτη 
*εο ’Ισπανούς κα ί ’Ινδούς, κα ί δεικνύων πρός αυτούς τόν Μιρβάν 
*αί τήν Ζουμάν ε ίπ εν  α’ ΐδού τά εκούσια θύματα τής εύγνωμοσύ- 
»ΐς καί τής άγνότητος τών όρκων ! ’Ινδοί, α ϊ έξοχοι άρεταί αύ- 
των καί α ί τής άντιβασιλίσσης σάς έκαμαν ν’ άποβάλητε μίσος, τό 
οποίον άλλοτε μέν ήτο νόμιμον, τώρα δέ άδικον. ’ Ηδύνασθε μόνοε 
δι όλοψύχου θελήσεως ν ’ άπαλλαχθήτε άπό ένα όρκον, τόν όποιον 
ωμότατε εναντίον ημών ένεκα έκδικήσεως, ιδού τό έκάμετε' καί 
ενώ πρότερον ήσθε κρύφιοι εχθροί ημών, τώρα είσθε εύεργέται τού 
•Ρχαίου κόσμου ! 'II φροντίς τού νά σάς καταστήσω ευτυχείς δεν
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εΤναι δι' εμέ εις τό εξής μόνον καθήκον φιλανθρωπίας, είναι έργον 
ευγνωμοσύνης, καί θέλει έκπληρωθή ! 'Ινδοί, δλοι σείς, όποιοι εις 
τήν άξιομνημόνευτον ταύτην συνάθροισιν άπεβάλετε τάς φοβεράς 
καθ’ ημών μνησικασίας, κα ί ¿γίνετε γλυκείς κα ί εύσπλαγχνοΓ 'Ινδοί, 
είσθε ήδη ελεύθεροι. ΤοιαΟτα αισθήματα σά; καθιστώσιν άξιους νά 
ήσθε ισότιμοι προς τούς νικήτας σας ! 'Απολαύσατε τήν δόξαν ταύ
την ένεκα τής αρετής σας, άπηλευθερώθητε !  άγαπατε λοι
πόν τόν κυρίαρχη·/ σας, έστέ πιστοί εις αύτόν. Γα ϊα ι θελουσι σ ϊς 
διανεμν,Οή, καλλιεργείτε τό ^ ¿ríρ o r τής υγείας. ΚαλλιεργοΟν- 
τες δε αύτό άναλογίζεσθε, οτι εις σάς ολόκληρος ό κόσμος χρεωστεί 
τό ευεργέτημα τούτο τού βεοΰ.»

'II προσφώνησις αύτη διήγειρε τόν ενθουσιασμόν, κα ί ό άντιοα- 
σιλεύς βέλων νά τελείωση τήν ημέραν εκείνην με τόν θρίαμβον τής 
Ζουμάς τήν ένέδυσε μεγαλοπρεπή αίσθήτα· τήν έθεσεν ¿πάνω εις 
φορεϊον πλουσίως κεκοσμημένον, τό όποιον ολαι α ί γυναίκες τής άν- 
τιβασιλίσσης, προπορευομένης τής Βεατρίδος, παρηκολούθουν.'Η φρου
ρά τής τ ιμής τής άνσιβασιλίσσης επίσης παρηκολούθει, κήρυξ δε έ
φιππος ποοβαίνων τής συνοδίας ταύτης έκραζεν· «’Ιδού ή Ζουμά ή 
σύζυγος τού ενάρετου Μιρβαν κα ί ή σώτειρα τής άντιβασιλίσσης.» 
’ II δε Ζουμά στηριζομένη έπ ί προσκεφαλαίων χρυσοκέντητων, εκρά- 
τε ι έπί τών γονάτων τό τέκνον της, κα ί εις τήν χείρα κλάδον <’* 
τού Μυίρου τής ύγιίας. Τοιουτοτρόπως διέτρεςε τάς κυριωτέραί 
οδούς τής Λίμας, άνευφημοΰντος όλου τού λαού, »στις έσπευδε σω
ρηδόν διά νά τήν ίδ/ι κα ί τήν εύλογήση. "Οτε δέ ή Ζουμά έπέστρε- 
ψεν εις τό πολάτιον, τήν έφερον εις τήν άντιβασίλισσαν, ή όποια 
τήν ένηγκαλίσθη κα ί κατησπάσθη, κατόπιν δέ εις ώραίον οίκημα 
νεωστί έτοιμασθεν δι’ αύτήν κα ί τόν σύζυγόν της· έκεϊ ησαν ΰπη- 
ρέται διά νά τού; ϋπηρετώσι, διότι εις τό έξής έμελλον νά με* 
ταχειρ ίζωνται αυτούς ώς φίλους στενωτάτου; κα ι αγαπητότατους 
τής άντιβασιλίσσης. Το εσπέρας έφωταγωγήθη ή πόλις, καί εις όλας 
τάς αύλάς κα ί εις τούς κήπου; τού παλατιού έστρωσαν τραπέζαί 
μέ πολυτελή κα ί άφθονα φαγητά διά τού; 'Ινδούς.
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'θ  πυρετός άφήκε πάραυτα τήν άντιβασίλισσαν κα ί έν διαστή- 
ματι οκτώ ήμερων εύρέθη εις εντελή άνάρρωσιν. Ε ις δέ τόν τόπον 
εκείνον, όπου έστησαν τήν όλεθρίαν πυράν, ό άντιβασιλεύ; έστησε 
οβελίσκον έκ λευκού μαρμάρου, όπου ένεχαράχθησαν μέ μεγάλα 
χαί χρυσά γράμματα τά  έξής.

ΠΡΟΣ ΤΙΙΝ ΖΟΥΜ ΑΝ,
ΨΙΛΗΝ, ΣΩΤΕΙΡΑ ΤΙ1Σ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ,

ΚΑΙ ΕΓΕΡΓΕΤΙΔΛ 
TOT ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

*Ες έκατέρων τών μερών τού οβελίσκου έφύτευσαν δένδρο·/ τη ; 
υγείας, τό όποιον καθαγιασθέν διά τοσούτων ήρωϊκών πράξεων, ¿γε
νάτο εκτοτε μεταξύ τών 'Ινδών τό σύμβολο·/ πασών τών άρετών, α ί 
όεοίαι τιμώσι τήν ανθρωπότητα. 'Ο άντιβασιλεύ; έσπευσε νά στεί- 
λη εΐ; τήν Ευρώπην τήν πολύτιμον ταύτην σκόνην, ή όποία δ ιά  
χολύν καιρόν ώνομάζετο ή xoVic rijc ά ν τ ιβ α σ ι . Ι ίπ σ η ς .  Λ ί δε τ ι- 
μαί καί ή ευτυχία δέν κατέστησαν αλαζόνα τήν γενναία·/ Ζουμάν, 
ή όποία πάντοτε άγαπωμένη περιπαθώ; ύπό τής άντιβασιλίσσης, 
υπήρξε πάντοτε άξια  δόξης κα ί τ ιμής διά τάς άρετά; της.

—· ■
ΠΟΘΕΝ Π ΑΡΑΓΕΤΛ Ι Η ΛΕΞΙΣ ΜΑΤΣΩΛΕΙΟΝ.

Ή Καοία παλαιά επαρχία εις τά μεσημβρινά μέρη της 
Μικρζς Άσίας είχε πρωτεύουσαν τήν 'Αλικαρνασσόν (σήμε
ρον Βουδροϋμι) πολιν παράλιον αντίκρυ της νήσου Κώ, κ α ί 

"Ιτ?ίοα του περίφημου Ηροδότου του Ιστορικού. Αύτου έβα- 
οίλευέ ποτε κάποιος Μαύσωλος εχων γυναίκα την αδελ
φήν του Αρτεμίσιαν, άλλην παρά τήν ’Αρτεμίσιαν εκείνην, 

όποία έναυμάχησεν εις τήν Σαλαμίνα υπέρ του Ξέρςου καί 
*ατά τών Ελλήνων. Δέν πρέπει δέ νά σάς παραλείψω, ώ 
?&οι παϊδες, και τοΰτο, ότι ή Καρία έξήγαγε καί σύκα πε- 
Ρ'βημα. Συνέβη δέ ν ’ άποΟάντ, ό βασιλεύς Μαύσωλος, κατά 

353 π. X. καί ή βασίλισσα ’Αρτεμίσια τόσον ελυπήθη
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διά τόν θάνατόν του, ώστε καθώς αναφέρει αρχαίος τ ις ίς-ο- 
ρικός, καθ’ έκάστην άνεμίγνυεν είς ποτόν τ ι τήν σκόνην του 
κεκαυμένου λειψάνου τοΰ άνδρός της καί έπινεν έξ αύτοΰ, καί 
τοιουτοτρόπως άπό τήν λύπην της άπέθανε μετ’ ολίγα ετη· 
διά νά καταστήσγ δε τήν μνήμην τοΰ άνδρός της άθάνατον, 
έπρόσταξεν ευθύς μετά τόν θάνατον εκείνου νά κατασκευα- 
σθή τάφος μεγαλοπρεπής. Καί τωόντι τέσσαρες περίφημοι 
τεχνΐται, έκ των όποιων εις ήτο καί ό Πραξιτέλης, ειργάσθη- 
σαν είς τό λαμπρόν τοΰτο μνημείον, καί εδαπανήθησαν ά
πειρα τάλαντα διά τήν άνθρωπίνην εκείνην ματαιότητα. Το- 
σαύτη δε ήτο ή μεγαλοπρέπειά του, ώστε συγκατηριθμεΐτο 
μεταξύ τών επτά θαυμάτων τοΰ κόσμου. 'Ότε δέ ό φιλόσο
φος ’Αναξαγόρας ό Κλαζομένιος ό διδάσκαλος τοΰ Περι
κλεούς καί Σωκράτους είδεν αύτό, άνεφώνησε- « Πόσος χρυ-, 
σόςμετεβλήθη είς λίθους!» Ώνομάσθη δέ τό μνημείον τοΰτο 
Μ α υσ ω λε ΐο ν , καί έκτοτε μέ τό όνομα τοΰτο καλοΰνται 
γενικώς όλα τά μεγαλοπρεπή μνημεία.

Είχε δέ σχήμα τό οικοδόμημα τοΰτο έπίμηκες τετράγω
νον περιστοιχιζόμενον υπό τριάκοντα εξ κιόνων (στηλών) 
καί μέ απείρους γλυφάς κεκοσμημένον. Καθώς λέγει περί- 
φημός τις παλαιός φυσικός Πλίνιος, 'Γωμαίος τό γένος, πε
ριφέρειαν μέν ειχεν εκατόν ένδεκα ποδών, μήκος δέ εκατόν 
τεσσαράκοντα. ’Επί δέ τής κορυφής του ήτο γεγλυμμένον 
άρμα (άμαξα πολεμική) συρόμενον υπό τεσσάρων ίππων.

Είμαι δέ βέβαιος, οτι τοΰ λοιποΰ, όταν άκούητε τήν λέξιν 
μαυσωλεΐον θέλετε ένθυμείσθαι τ ί σημένει καί πόθεν έλαβε 
τήν άρχήν της.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
1. Ελισάβετ Λοπουλώφ.— 2 . Η Ζουμά, ή άνακάλυψις τής 

νας μετά εικονογραφίας. —  3. Πόθεν παράγεται ή λεξις Μαυοω- 
λεϊον.

ΤΪΠηΐ^ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΪ ΛΕΣΧΙΙΣ.


